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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu k náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov
(2020/2129(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 25. októbra 2016 o zodpovednosti podnikov za 
závažné porušovania ľudských práv v tretích krajinách (2015/2315(INI))1,  z 27. apríla 
2017 o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu (2016/2140(INI))2 
a z 29. mája 2018 o udržateľných financiách (2018/2007(INI))3,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá v roku 2015, 
najmä 17 cieľov udržateľného rozvoja),

– so zreteľom na rámec OSN pre podnikateľské a ľudské práva z roku 2008 s názvom 
Chrániť, rešpektovať a naprávať,

– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 20114,

– so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné podniky5,

– so zreteľom na usmernenie OECD o náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného 
obchodného správania6, 

– so zreteľom na usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné 
dodávateľské reťazce v odvetví odevov a obuvi7,

– so zreteľom na usmernenie OECD o náležitej starostlivosti a zodpovednom riadení 
dodávateľských reťazcov nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom 
a vysokorizikových oblastí8,

– so zreteľom na usmernenie OECD/FAO pre zodpovedné poľnohospodárske 
dodávateľské reťazce9,

– so zreteľom na usmernenie OECD o náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného 

1 P8_TA(2016)0405.
2 P8_TA(2017)0196.
3 P8_TA(2018)0215.
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
5 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
7 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
8 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
9 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
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obchodného správania pre inštitucionálnych investorov10,

– so zreteľom na deklaráciu MOP o základných zásadách z roku 1998 a právach pri práci 
a následné dokumenty11,

– so zreteľom na Vyhlásenie tripartity MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných 
podnikov a sociálnej politiky z roku 201712, 

– so zreteľom na brožúru OSN Rodový rozmer a hlavné zásady v oblasti podnikania a 
ľudských práv13, 

– so zreteľom na Parížsku dohodu prijatú 12. decembra 2015 (ďalej len „Parížska 
dohoda“), 

– so zreteľom na akčný plán EÚ: Financovanie udržateľného rastu14,

– so zreteľom na Európsku zelenú dohodu15, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o 
ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich 
správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS16 (smernica o 
účtovníctve),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ 
z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie 
nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými 
podnikmi a skupinami17 (smernica o zverejňovaní nefinančných informácií),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 
2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého 
zapojenia akcionárov18 (smernica o právach akcionárov),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 
2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie19 (smernica o 
oznamovateľoch),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 
z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných 

10 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
11 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
13 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
14 COM(2018) 097 final.
15 COM(2019) 640 final.
16 Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.
17 Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1.
18 Ú. v. EÚ L 132, 20.5.2017, s.1.
19 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17.
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služieb20 (nariadenie o zverejňovaní),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 
2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/208821 (nariadenie o taxonómii), 

– so zreteľom na usmernenia Komisie k zverejňovaniu nefinančných informácií 
(metodika zverejňovania nefinančných informácií)22 a na usmernenia Komisie k 
zverejňovaniu nefinančných informácií: doplnok týkajúci sa podávania správ 
súvisiacich s klímou23,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 
2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci 
dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom 
v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach24 (nariadenie 
o nerastoch z konfliktných oblastí),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 
z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov 
uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva25 (nariadenie o dreve),

– so zreteľom na francúzsky zákon č. 2017-399 o povinnosti náležitej starostlivosti 
materských a hlavných zadávateľských spoločností26,

– so zreteľom na holandský zákon o zavedení povinnosti náležitej starostlivosti s cieľom 
zabrániť dodávaniu tovaru a poskytovaniu služieb, ktoré sú výsledkom detskej práce27,

– so zreteľom na štúdiu generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky Únie z februára 
2019 s názvom Prístup obetí porušovania ľudských práv podnikov v tretích krajinách k 
právnym prostriedkom nápravy28, 

– so zreteľom na štúdiu vypracovanú pre Európsku komisiu s názvom Požiadavky na 
náležitú starostlivosť prostredníctvom dodávateľského reťazca29, 

– so zreteľom na štúdiu vypracovanú pre Európsku komisiu s názvom Povinnosti 

20 Ú. v. EÚ L 317, 9.12. 2019, s. 1.
21 Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13.
22  Ú. v. EÚ C 215, 5.7.2017, s. 1.
23  Ú. v. EÚ C 209, 20.6.2019, s. 1.
24 Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s.1.
25 Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23.
26 Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre (Zákon č. 2017-399 z 27. marca 2017 o povinnosti náležitej starostlivosti materských a 
hlavných zadávateľských spoločností, JORF n°0074 du 28 mars 2017 (Úradný vestník 0074, 28.3.2017).
27 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 
van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) 
(zákon č. 401 z 24. októbra 2019 o náležitej starostlivosti v oblasti detskej práce).
28 Tematická sekcia EP pre vonkajšie vzťahy, PE 603.475 – február 2019.
29 Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov, január 2020.
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riaditeľov a udržateľná správa a riadenie spoločnosti30,  
– so zreteľom na brífingy generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky Únie z júna 

2020 s názvom Právne predpisy EÚ o náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv: 
monitorovanie, presadzovanie a prístup obetí k spravodlivosti31 a Podstatné prvky 
potenciálnych právnych predpisov o náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv32,

– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0000/2020),

A. keďže globalizácia hospodárskej činnosti v mnohých prípadoch spôsobila a zhoršila 
nepriaznivé účinky na ľudské práva vrátane sociálnych a pracovných práv, životného 
prostredia a dobrej správy vecí verejných štátov;  

B. keďže spoločnosti by mali dodržiavať ľudské práva, životné prostredie a dobrú správu 
vecí verejných a nemali by v tejto súvislosti mať žiadny nepriaznivý vplyv ani k nemu 
prispievať;  

C. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 odhalila niektoré vážne nedostatky 
globálnych dodávateľských reťazcov a to, ako jednoducho môžu niektoré podniky 
presunúť negatívny vplyv na ich obchodné činnosti do iných jurisdikcií; 

D. keďže podľa štatistík MOP je na celom svete približne 25 miliónov obetí nútenej práce, 
152 miliónov obetí detskej práce, 2,78 milióna úmrtí v dôsledku chorôb z povolania 
ročne a 374 miliónov pracovných úrazov bez smrteľných následkov ročne; keďže MOP 
vypracovala niekoľko dohovorov na ochranu pracovníkov, k ich presadzovaniu však 
stále nedochádza, najmä pokiaľ ide o trhy práce v rozvojových krajinách; 

E. keďže táto alarmujúca situácia podnietila diskusiu o tom, ako zabezpečiť, aby podniky 
lepšie reagovali na nepriaznivý vplyv, ktorý spôsobujú alebo ku ktorým prispievajú; 

F. keďže táto diskusia viedla okrem iného k prijatiu rámcov a noriem náležitej 
starostlivosti v rámci OSN, OECD a MOP; keďže tieto normy sú však dobrovoľné a ich 
uplatňovanie je preto obmedzené;

G. keďže podľa štúdie Komisie uplatňuje v súčasnosti náležitú starostlivosť v oblasti 
životného prostredia a ľudských práv len 37 % respondentov z radov podnikov a len 16 
% v rámci celého dodávateľského reťazca; 

H. keďže niektoré členské štáty, ako napríklad Francúzsko a Holandsko, prijali právne 
predpisy na posilnenie zodpovednosti podnikov a zaviedli povinné rámce náležitej 
starostlivosti; 

I. keďže Únia už prijala právne predpisy, ktoré sa týkajú náležitej starostlivosti, ako 
napríklad nariadenie o nerastoch z konfliktných oblastí a nariadenie o dreve; 

30 Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov, júl 2020.
31 Tematická sekcia EP pre vonkajšie vzťahy, PE 603.505 – jún 2020.
32 Tematická sekcia EP pre vonkajšie vzťahy, PE 603.504 – jún 2020.
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1. domnieva sa, že normy dobrovoľnej náležitej starostlivosti majú značné obmedzenia a 
že Únia by mala urýchlene prijať minimálne požiadavky na podniky, aby v celom 
svojom hodnotovom reťazci identifikovali riziká v oblasti ľudských práv, životného 
prostredia a správy vecí verejných, predchádzali im, zmierňovali ich, monitorovali, 
niesli za ne zodpovednosť, riešili ich a naprávali; domnieva sa, že by to bolo prínosom 
pre zainteresované strany, ako aj pre podniky z hľadiska harmonizácie, právnej istoty a 
rovnakých podmienok; zdôrazňuje, že by sa tým zlepšila povesť podnikov EÚ a Únie 
ako normotvorcu; 

2. poukazuje na to, že náležitá starostlivosť je v prvom rade preventívnym mechanizmom 
a že od spoločností by sa malo v prvom rade vyžadovať, aby identifikovali riziká alebo 
nepriaznivý vplyv a prijali stratégie a opatrenia na ich riešenie; zdôrazňuje, že ak 
podnik spôsobuje nepriaznivý vplyv alebo k nemu prispieva, mal by zabezpečiť 
nápravu;

3. zdôrazňuje, že porušovanie a zneužívanie ľudských práv a sociálnych a 
environmentálnych noriem môže byť výsledkom samotných činností spoločnosti alebo 
jej obchodných vzťahov; zdôrazňuje preto, že náležitá starostlivosť by mala zahŕňať 
celý hodnotový reťazec;

4. domnieva sa, že rozsah pôsobnosti akéhokoľvek budúceho povinného rámca náležitej 
starostlivosti EÚ by mal byť široký a mal by sa vzťahovať na všetky podniky, ktoré sa 
riadia právom členského štátu alebo sú usadené na území Únie, vrátane podnikov 
poskytujúcich finančné produkty a služby bez ohľadu na ich veľkosť alebo oblasť 
činnosti a na to, či ide o podniky vo verejnom vlastníctve alebo riadené podniky; 

5. domnieva sa, že malé a stredné podniky a mikropodniky možno nebudú potrebovať také 
rozsiahle a formalizované postupy náležitej starostlivosti a že proporcionálny prístup by 
mohol zohľadňovať okrem iného oblasť činnosti, veľkosť podniku, kontext jeho 
operácií, jeho obchodný model, jeho postavenie v hodnotových reťazcoch a povahu 
jeho výrobkov a služieb; 

6. zdôrazňuje, že stratégie náležitej starostlivosti by mali byť v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja a politickými cieľmi EÚ v oblasti ľudských práv a životného 
prostredia vrátane Európskej zelenej dohody a medzinárodnej politiky EÚ;

7. zdôrazňuje, že náležitá starostlivosť by nemala spočívať v „zaškrtávaní políčok“ a že 
stratégie náležitej starostlivosti by mali byť v súlade s dynamickou povahou rizík; 
domnieva sa, že tieto stratégie by sa mali vzťahovať na každý skutočný alebo 
potenciálny nepriaznivý vplyv, hoci závažnosť rizika by sa mala posudzovať v kontexte 
stratégie určovania priorít;

8. zdôrazňuje, že riadna náležitá starostlivosť si vyžaduje účinné a zmysluplné zapojenie 
všetkých zainteresovaných strán a konzultácie s nimi; 

9. poznamenáva, že koordinácia na sektorálnej úrovni by mohla zvýšiť konzistentnosť a 
účinnosť úsilia zameraného na náležitú starostlivosť;

10. domnieva sa, že na účely presadzovania náležitej starostlivosti by členské štáty mali 
určiť vnútroštátne orgány na výmenu najlepších postupov, ako aj na dohľad a ukladanie 
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sankcií vrátane trestných sankcií v závažných prípadoch; 

11. domnieva sa, že mechanizmy podávania sťažností na úrovni spoločností môžu 
predstavovať účinný prostriedok nápravy v ranom štádiu, pokiaľ sú legitímne, 
prístupné, predvídateľné, spravodlivé, transparentné a zlučiteľné s ľudskými právami; 

12. ďalej sa domnieva, že na to, aby sa obetiam umožnilo dosiahnutie nápravy, by podniky 
mali niesť zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobili alebo ku ktorej prispeli nimi riadené 
podniky, ak tieto podniky v rámci obchodných vzťahov s riadiacimi podnikmi porušili 
medzinárodne uznávané ľudské práva alebo spôsobili škodu na životnom prostredí;

13. domnieva sa, že vykonávanie náležitej starostlivosti by nemalo zbaviť podniky 
zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobili alebo ku ktorej prispeli; ďalej sa však 
domnieva, že existencia dôkladného postupu náležitej starostlivosti môže podnikom 
pomôcť predchádzať spôsobeniu ujmy;

14. domnieva sa, že v súlade s úvahami na tému práv obetí na nápravu vyjadrenými v rámci 
OSN Chrániť, rešpektovať a naprávať by sa právomoc súdov EÚ mala rozšíriť aj 
na občianskoprávne žaloby súvisiace s podnikaním podané proti podnikom EÚ z 
dôvodu ujmy spôsobenej v rámci ich hodnotového reťazca v dôsledku porušovania 
ľudských práv; považuje ďalej za potrebné, aby sa do právnych predpisov EÚ zaviedlo 
forum necessitatis s cieľom umožniť prístup k súdu obetiam, ktorým hrozí, že im bude 
odopretá spravodlivosť;

15. zdôrazňuje, že obete nepriaznivých vplyvov súvisiacich s podnikaním často nie sú 
dostatočne chránené právom krajiny, v ktorej bola škoda spôsobená; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že obete porušovania ľudských práv, ktorého sa dopustili podniky EÚ, by 
mali mať možnosť zvoliť si právo právneho systému s vysokými normami v oblasti 
ľudských práv, ktorým by to mohlo byť právo miesta, kde má žalovaný podnik sídlo;

16. žiada Komisiu, aby v nadväznosti na odporúčania uvedené v prílohe predložila čo 
najskôr legislatívny návrh o povinnej náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci; 
domnieva sa, že bez toho, aby boli dotknuté konkrétne aspekty budúceho legislatívneho 
návrhu, by sa ako právny základ návrhu mal zvoliť článok 50, článok 83 ods. 2 a článok 
114 ZFEÚ;

17. domnieva sa, že vyžiadaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky na rozpočet EÚ;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania Rade, 
Komisii a vládam a národným parlamentom členských štátov.



PR\1212406_2SK.docx 9/31 PE657.191v01-00

SK

PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÝCH NÁVRHOV

I. ODPORÚČANIA K VYPRACOVANIU SMERNICE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI PODNIKOV A 
ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV 

TEXT VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 50, článok 83 ods. 
2 a článok 114,

so zreteľom na žiadosť Európskeho parlamentu Európskej komisii1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2,
v súlade s  riadnym legislatívnym  postupom,

keďže:

1. O zodpovednosti podnikov v súvislosti s ľudskými právami sa začalo diskutovať v 90. 
rokoch 20. storočia, keď sa pri nových postupoch offshoringu vo výrobe odevov a 
obuvi poukázalo na zlé pracovné podmienky, ktorým čelia mnohí pracovníci v 
globálnych hodnotových reťazcoch. Mnohé ropné, plynárenské a ťažobné spoločnosti 
sa zároveň presúvali do čoraz vzdialenejších oblastí a často vytláčali pôvodné 
komunity bez primeraných konzultácií alebo kompenzácie.

2. Keďže bolo čoraz viac dôkazov porušovania ľudských práv a zhoršovania životného 
prostredia, narastali aj obavy týkajúce sa zabezpečenia dodržiavania ľudských práv 
podnikmi, najmä tých, ktoré pôsobia v krajinách so slabým právnym systémom a 
presadzovaním práva, a vyvodenia zodpovednosti za spôsobenie škôd alebo 
prispievanie k ich vzniku. V tejto súvislosti Rada OSN pre ľudské práva v roku 2008 
jednomyseľne uvítala rámec Chrániť, rešpektovať a naprávať. Tento rámec spočíva na 
troch pilieroch: povinnosť štátu chrániť pred porušovaním a zneužívaním ľudských 
práv tretími stranami, a to aj podnikmi, prostredníctvom vhodných politík, regulácie a 
rozhodovania; zodpovednosť podnikov za dodržiavanie ľudských práv, to znamená 
konať s náležitou starostlivosťou, aby sa zabránilo porušovaniu práv iných osôb a 
riešil spôsobený nepriaznivý vplyv, a lepší prístup obetí k účinným prostriedkom 

1 Ú. v. EÚ ...
2 Ú. v. EÚ ...
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nápravy, a to súdnej aj mimosúdnej.

3. Po tomto rámci nasledovalo v roku 2011 schválenie Hlavných zásad v oblasti 
podnikania a ľudských práv Radou OSN pre ľudské práva. Hlavné zásady OSN 
zaviedli prvú globálnu normu zameranú na „náležitú starostlivosť“ a umožnili 
spoločnostiam, aby niesli zodpovednosť za dodržiavanie ľudských práv v praxi. Ďalšie 
medzinárodné organizácie následne vypracovali normy náležitej starostlivosti 
založené na hlavných zásadách OSN.  V usmerneniach OECD pre nadnárodné 
podniky z roku 2011 sa vo veľkej miere odkazuje na náležitú starostlivosť a OECD 
vypracovala usmernenia na pomoc podnikom pri vykonávaní náležitej starostlivosti v 
konkrétnych odvetviach a dodávateľských reťazcoch. OECD prijala v roku 2018 
všeobecné usmernenie o náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného obchodného 
správania. Podobne prijala Medzinárodná organizácia práce (MOP) v roku 2017 
Tripartitnú deklaráciu o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej 
politiky, v ktorej vyzýva podniky, aby zaviedli mechanizmy náležitej starostlivosti na 
identifikáciu, prevenciu a zmierňovanie skutočného a potenciálneho nepriaznivého 
vplyvu svojho podnikania na medzinárodne uznávané ľudské práva a vyvodenie 
zodpovednosti za spôsobom, akým ho riešia.

4. Podniky tak majú v súčasnosti k dispozícii značný počet medzinárodných nástrojov 
náležitej starostlivosti, ktoré im môžu pomôcť pri plnení povinnosti dodržiavania 
ľudských práv. Hoci nie je možné dostatočne zdôrazniť význam týchto nástrojov pre 
podniky, ktoré berú svoju povinnosť dodržiavať ľudské práva vážne, ich dobrovoľný 
charakter obmedzuje ich účinnosť a ukázalo sa, že ich účinok je v podstate 
obmedzený, pretože len malý počet podnikov uplatňuje dobrovoľne náležitú 
starostlivosť v oblasti ľudských práv v súvislosti so svojimi činnosťami a činnosťami 
v rámci obchodných vzťahov. Dodržiavanie ľudských práv má v politikách a 
stratégiách podnikov naďalej okrajovú úlohu. Túto situáciu ešte zhoršuje to, že mnohé 
podniky sa až príliš zameriavajú na krátkodobú maximalizáciu zisku.

5. Vzhľadom na obmedzenia dobrovoľnej náležitej starostlivosti Únia prijala povinné 
rámce náležitej starostlivosti v konkrétnych oblastiach s cieľom bojovať proti 
financovaniu terorizmu a odlesňovaniu. V roku 2010 Únia prijala nariadenie o dreve3, 
na základe ktorého hospodárske subjekty uvádzajúce drevo a výrobky z dreva na 
vnútorný trh podliehajú požiadavkám náležitej starostlivosti a od obchodníkov v 
dodávateľskom reťazci sa vyžaduje, aby poskytovali základné informácie o svojich 
dodávateľoch a nákupcoch s cieľom zlepšiť vysledovateľnosť dreva a výrobkov z 
dreva. Nariadením z roku 2017 o nerastoch z konfliktných oblastí4 sa zriadil systém 
Únie náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci s cieľom obmedziť príležitosti 
ozbrojených skupín a bezpečnostných síl na obchod s cínom, tantalom a volfrámom a 
ich rudami a zlatom.

6. Všeobecnejší prístup je stanovený v smernici o zverejňovaní nefinančných 

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, 
s. 23).
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a 
zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 
19.5.2017, s. 1).
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informácií5, ktorá pre niektoré veľké podniky zavádza povinnosť informovať o 
politikách, ktoré uplatňujú v súvislosti s environmentálnymi, sociálnymi a 
zamestnaneckými záležitosťami, dodržiavaním ľudských práv, bojom proti korupcii a 
úplatkárstvu vrátane náležitej starostlivosti. Rozsah pôsobnosti tejto smernice je však 
obmedzený a táto povinnosť je založená na zásade „dodržiavaj alebo vysvetli“.

7. V niektorých členských štátoch viedla potreba zabezpečiť, aby podniky lepšie 
reagovali na ľudské práva a otázky týkajúce sa životného prostredia a správy vecí 
verejných, k prijatiu vnútroštátnych právnych predpisov o náležitej starostlivosti. V 
Holandsku sa v zákone o náležitej starostlivosti v oblasti detskej práce vyžaduje, aby 
podniky pôsobiace na holandskom trhu preskúmali, či existuje dôvodné podozrenie, že 
pri výrobe dodaného tovaru alebo služieb sa použila detská práca, a aby v prípade 
dôvodného podozrenia prijali a vykonávali akčný plán. Vo Francúzsku zákon o 
povinnosti náležitej starostlivosti materských a hlavných zadávateľských spoločností 
vyžaduje od niektorých veľkých spoločností prijatie plánu náležitej starostlivosti na 
identifikáciu a prevenciu rizík v oblasti ľudských práv, zdravia, bezpečnosti a 
životného prostredia, ktoré spôsobuje podnik, jeho dcérske spoločnosti alebo 
dodávatelia. V mnohých ďalších členských štátoch prebiehajú diskusie o tom, že by sa 
pre podniky zaviedli povinné požiadavky na náležitú starostlivosť.

8. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky by sa zodpovednosť spoločností za 
dodržiavanie ľudských práv podľa medzinárodných noriem mala transformovať na 
právnu povinnosť na úrovni Únie. Koordináciou záruk na ochranu ľudských práv, 
životného prostredia a dobrej správy vecí verejných sa touto smernicou zabezpečí, aby 
sa na všetky podniky pôsobiace na vnútornom trhu vzťahovali harmonizované 
povinnosti minimálnej povinnej starostlivosti, čím sa zlepší fungovanie tohto trhu. 

9. Ustanovenie požiadaviek povinnej náležitej starostlivosti na úrovni EÚ bude prínosom 
pre podniky, pokiaľ ide o harmonizáciu, právnu istotu a zabezpečenie rovnakých 
podmienok, a poskytne spoločnostiam, na ktoré sa vzťahujú, konkurenčnú výhodu, 
keďže spoločnosti čoraz viac požadujú od podnikov väčšiu mieru etického správania a 
udržateľnosti. Stanovením európskej normy náležitej starostlivosti by táto smernica 
pomohla podporiť vznik globálneho štandardu zodpovedného správania podnikov.

10. Cieľom tejto smernice je predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých vplyvov na 
ľudské práva, správu vecí verejných a životné prostredie v celom hodnotovom reťazci, 
ako aj zabezpečenie toho, aby bolo možné vyvodiť zodpovednosť podnikov za tieto 
riziká a aby každý, kto utrpel škodu v tejto súvislosti, mohol účinne uplatniť právo na 
nápravu.

11. Táto smernica by nemala brániť členským štátom v zachovaní alebo zavedení ďalších 
všeobecných alebo odvetvových požiadaviek na náležitú starostlivosť za predpokladu, 
že nebudú brániť účinnému uplatňovaniu požiadaviek náležitej starostlivosti 
stanovených v tejto smernici. Cieľom tejto smernice nie je nahradiť už platné právne 
predpisy EÚ týkajúce sa náležitej starostlivosti ani brániť zavedeniu ďalších právnych 
predpisov EÚ v jednotlivých odvetviach, a preto by sa mala uplatňovať bez toho, aby 
boli dotknuté ďalšie požiadavky na náležitú starostlivosť stanovené v právnych 

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide 
o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami 
(Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1).
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predpisoch Únie týkajúcich sa konkrétnych odvetví, najmä v nariadení (EÚ) č. 
995/20106 a nariadení (EÚ) 2017/8217.  Táto smernica zavádza v tejto súvislosti 
pravidlo kolízie noriem. V prípade neprekonateľnej nezlučiteľnosti by sa mali 
uplatňovať právne predpisy špecifické pre dané odvetvie.  

12. Vykonávanie tejto smernice by v žiadnom prípade nemalo byť dôvodom na zníženie 
všeobecnej úrovne ochrany ľudských práv alebo životného prostredia. Nemalo by mať 
najmä vplyv na iné existujúce subdodávateľské zmluvy, zmluvy o vysielaní 
pracovníkov alebo rámce zodpovednosti v dodávateľskom reťazci. Skutočnosť, že 
podnik si splnil povinnosti náležitej starostlivosti podľa tejto smernice, ho 
neoslobodzuje od povinností vyplývajúcich z iných existujúcich rámcov 
zodpovednosti, a preto by sa žiadne súdne konanie začaté proti nemu na základe iných 
existujúcich rámcov zodpovednosti nemalo zamietnuť z dôvodu tejto okolnosti. 

13. Smernica sa vzťahuje na všetky podniky, ktoré sa riadia právom členského štátu alebo 
sú usadené na území Únie, bez ohľadu na ich veľkosť, sektor a bez ohľadu na to, či 
ide o súkromný alebo štátny podnik. Táto smernica sa vzťahuje na všetky hospodárske 
odvetvia vrátane finančného sektora.

14. Stupeň proporcionality je začlenený do postupu náležitej starostlivosti, keďže tento 
postup závisí od rizík, ktorým je spoločnosť vystavená. To by znamenalo, že mnohé 
malé a stredné podniky a mikropodniky možno nebudú potrebovať také rozsiahle a 
formalizované postupy náležitej starostlivosti. Podnik, ktorý po vykonaní posúdenia 
rizika dospeje k záveru, že v jeho obchodných vzťahoch sa nevyskytujú žiadne riziká, 
musí len vyplniť a predložiť vyhlásenie, ktoré by sa v každom prípade malo znovu 
prehodnotiť v prípade zmien v operáciách alebo prevádzkových podmienkach 
podniku. Mikropodniky vo väčšine odvetví zvyčajne čelia vo svojich obchodných 
vzťahoch nízkym rizikám, a preto sa považuje za vhodné dať členským štátom 
možnosť rozhodnúť, či by mali byť mikropodniky vyňaté z uplatňovania požiadaviek 
tejto smernice.

15. V prípade podnikov, ktoré vlastní alebo riadi štát, by sa pri plnení ich povinností 
náležitej starostlivosti malo vyžadovať, aby obstarávali služby od podnikov, ktoré 
splnili povinnosti náležitej starostlivosti. Členské štáty sa vyzývajú, aby neposkytovali 
mimoriadnu štátnu podporu spoločnostiam, ktoré neplnia ciele tejto smernice.

16. Náležitá starostlivosť je v tejto smernici vymedzená ako postup, ktorý podnik zaviedol 
na účely identifikácie, ukončenia, prevencie, zmiernenia, monitorovania, zverejnenia, 
riešenia a nápravy rizík a prevzatia zodpovednosti za riziká, ktoré pre ľudské práva 
vrátane sociálnych a pracovných práv, životné prostredie vrátane zmeny klímy a 
správu vecí verejných predstavujú jeho vlastné operácie, ako aj obchodné vzťahy.  

17. V súvislosti s rizikami v oblasti ľudských práv sa v tejto smernici uvádza niekoľko 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Text s významom pre EHP) 
(Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).
7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a 
zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 
19.5.2017, s. 1).
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nástrojov, ktoré by podniky mali zohľadniť pri posudzovaní svojich potenciálnych 
rizík. Zoznam je neúplný a podniky sú dôrazne nabádané, aby brali do úvahy iné 
nástroje v oblasti ľudských práv, ktoré by im umožnili vykonať kompletný postup 
náležitej starostlivosti s cieľom zabrániť akémukoľvek riziku z hľadiska ľudských 
práv. 

18. Environmentálne riziká sú často úzko spojené s rizikami v oblasti ľudských práv. 
Osobitný spravodajca OSN pre ľudské práva a životné prostredie uviedol, že práva na 
život, zdravie, potraviny, vodu a rozvoj, ako aj právo na bezpečné, čisté, zdravé a 
udržateľné životné prostredie sú nevyhnutné pre plné uplatňovanie ľudských práv; 
okrem toho, Valné zhromaždenie OSN uznalo vo svojej rezolúcii 64/292 právo na 
bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu za ľudské právo. Pandémia COVID-19 
zdôraznila nielen význam bezpečného a zdravého pracovného prostredia, ale aj 
význam podnikov, ktoré vo svojich hodnotových reťazcoch nespôsobujú zdravotné 
riziká ani k nim neprispievajú. Preto by tieto práva mali byť predmetom právnych 
predpisov. 

19. Táto smernica stanovuje neúplný zoznam environmentálnych rizík. Tento zoznam 
vychádza z nariadenia (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií, v ktorom môžu podniky nájsť usmernenia na posudzovanie svojich rizík, 
čím sa má prispieť k vnútornej súdržnosti právnych predpisov EÚ a poskytnúť právna 
istota. 

20. Táto smernica vyžaduje tiež, aby podniky vykonávali náležitú starostlivosť s cieľom 
predísť akémukoľvek negatívnemu vplyvu na dobrú správu vecí verejných krajín, 
regiónov alebo území, v ktorých vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. Podniky by 
mali predovšetkým dodržiavať dohovor OECD o boji proti úplatkárstvu a prijať 
opatrenia na predchádzanie neprimeranému ovplyvňovaniu verejných činiteľov s 
cieľom získať výsady alebo nespravodlivé zvýhodnené zaobchádzanie, ktoré je v 
rozpore so zákonom. Podniky by sa takisto mali zdržať nenáležitého ovplyvňovania 
miestnych politických činností a mali by prísne dodržiavať platné daňové právne 
predpisy.

21. Riziká v oblasti životného prostredia, správy vecí verejných a ľudských práv nie sú 
rodovo neutrálne. Podniky treba nabádať, aby do svojich procesov náležitej 
starostlivosti začlenili rodové hľadisko. Usmernenia nájdu v brožúre OSN Rodový 
rozmer a hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv. 

22. Negatívny vplyv alebo porušovanie ľudských práv a sociálnych a environmentálnych 
noriem podnikmi môže byť výsledkom ich vlastných činností alebo činností v rámci 
ich obchodných vzťahov, najmä v prípade dodávateľov, subdodávateľov a podnikov, 
do ktorých sa investuje. Náležitá starostlivosť podnikov by mala zahŕňať celý 
hodnotový reťazec, aby bola účinná.

23. Náležitá starostlivosť je predovšetkým preventívny mechanizmus, ktorý od 
spoločností vyžaduje, aby identifikovali potenciálne alebo skutočné nepriaznivé 
vplyvy a prijali politiky a opatrenia na zastavenie, prevenciu, zmiernenie, 
monitorovanie, zverejňovanie, riešenie, nápravu a prevzatie zodpovednosti za spôsob, 
akým tieto vplyvy riešia. Od podnikov by sa malo vyžadovať vypracovanie 
dokumentu, v ktorom výslovne uvedú svoju stratégiu náležitej starostlivosti s 
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odkazom na každý z uvedených krokov. Táto stratégia náležitej starostlivosti by sa 
mala riadne začleniť do celkovej obchodnej stratégie spoločnosti.

24. Náležitá starostlivosť by nemala spočívať v „zaškrtávaní políčok“, ale v priebežnom 
hodnotení rizík, ktoré sú dynamické a môžu sa meniť v dôsledku nových obchodných 
vzťahov alebo vývoja situácie. Podniky by preto mali priebežne monitorovať a 
zodpovedajúcim spôsobom prispôsobovať svoje stratégie náležitej starostlivosti. Tieto 
stratégie by sa mali vzťahovať na každý skutočný alebo potenciálny nepriaznivý 
vplyv, hoci by sa mala zvážiť závažnosť rizika, ak je potrebné vypracovanie stratégie 
určovania priorít.

25. Podniky by sa mali najskôr pokúsiť o preskúmanie a vyriešenie potenciálneho alebo 
skutočného rizika v konzultácii so zainteresovanými stranami. Ak by bol tento pokus 
neúspešný a do úvahy by prichádzalo zodpovedné odstúpenie spoločnosti, spoločnosť 
by mala zvážiť aj možné negatívne vplyvy tohto rozhodnutia a prijať vhodné opatrenia 
na ich riešenie. 

26. Riadna náležitá starostlivosť si vyžaduje účinné a zmysluplné konzultácie so všetkými 
zainteresovanými stranami a najmä primerané zapojenie odborových zväzov. 
Konzultácie a zapojenie zainteresovaných strán môžu spoločnostiam pomôcť 
presnejšie identifikovať riziká a vytvoriť účinnejšiu stratégiu náležitej starostlivosti. V 
tejto smernici sa preto vyžaduje konzultácia a zapojenie zainteresovaných strán vo 
všetkých fázach procesu náležitej starostlivosti. Okrem toho môže toto ich zapojenie a 
konzultácie pomôcť čeliť tlaku zo strany finančných trhov a krátkodobých investorov 
a dať možnosť vyjadriť sa tým, ktorí majú silný záujem na dlhodobej udržateľnosti 
spoločnosti. Účasť zainteresovaných strán môže pomôcť zlepšiť dlhodobú výkonnosť 
a ziskovosť spoločností, keďže ich väčšia udržateľnosť by mala pozitívne celkové 
hospodárske účinky.

27. Pojem zainteresovaných strán by sa mal vykladať v širokom zmysle a mal by zahŕňať 
všetky osoby, ktorých práva a záujmy môžu byť dotknuté rozhodnutiami spoločnosti, 
čo zahŕňa okrem iného pracovníkov, miestne komunity, pôvodné obyvateľstvo, 
občianske združenia a akcionárov, ako aj organizácie, ktorých zákonným účelom je 
zabezpečiť dodržiavanie ľudských a sociálnych práv, environmentálnych noriem a 
noriem dobrej správy vecí verejných, ako sú odborové zväzy a organizácie občianskej 
spoločnosti. 

28. Aby sa predišlo tomu, že názory kritických zainteresovaných strán nebudú v procese 
náležitej starostlivosti vypočuté alebo budú marginalizované, smernica poskytuje 
zainteresovaným stranám právo na bezpečné a zmysluplné konzultácie, pokiaľ ide o 
stratégiu náležitej starostlivosti spoločnosti, a zabezpečuje primerané zapojenie 
odborových zväzov.

29. Postupy podávania sťažností by mali zaručovať ochranu anonymity, bezpečnosti, 
fyzickej a právnej integrity oznamovateľov porušenia práva v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937.

30. Táto smernica od podnikov vyžaduje, aby vynaložili maximálne úsilie o identifikáciu 
všetkých svojich dodávateľov. Aby bola náležitá starostlivosť plne účinná, nemala by 
sa obmedzovať na prvú úroveň dodávateľského reťazca, ale mala by zahŕňať všetkých 
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dodávateľov a subdodávateľov, najmä tých, ktorých podnik počas procesu náležitej 
starostlivosti identifikoval ako subjekty predstavujúce hlavné riziká. V tejto smernici 
sa však uznáva, že všetky podniky nemajú rovnaké prostriedky alebo spôsobilosti na 
identifikáciu všetkých svojich dodávateľov, a preto sa na túto povinnosť vzťahujú 
zásady primeranosti a proporcionality, ktoré by podniky v žiadnom prípade nemali 
chápať ako zámienku neplniť si povinnosť vynaložiť v tejto súvislosti maximálne 
úsilie.

31. Na začlenenie náležitej starostlivosti do kultúry a štruktúry spoločnosti je potrebné, 
aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov spoločnosti boli zodpovední 
za prijatie a vykonávanie stratégie náležitej starostlivosti. Správna rada by mala mať 
primerané znalosti, odbornú prípravu a skúsenosti v oblasti náležitej starostlivosti. V 
smernici sa vyžaduje, aby veľké spoločnosti mali poradný výbor, ktorého odborné 
znalosti vo veciach náležitej starostlivosti by boli pre podnik prínosom. Táto smernica 
vyžaduje aj zosúladenie politiky odmeňovania s cieľmi tejto smernice.

32. Koordinácia úsilia podnikov o náležitú starostlivosť na sektorálnej úrovni by mohla 
zvýšiť konzistentnosť a účinnosť ich stratégií v oblasti náležitej starostlivosti. Na tento 
účel sa v tejto smernici stanovuje, že členské štáty by mohli nabádať na prijatie 
akčných plánov náležitej starostlivosti na sektorálnej úrovni. S cieľom predísť 
ignorovaniu názorov zainteresovaných strán sa v smernici vyžaduje, aby sa 
zainteresované strany podieľali na vymedzení týchto plánov.  

33. Aby bol rámec náležitej starostlivosti účinný, mal by zahŕňať mechanizmy riešenia 
sťažností na úrovni spoločnosti alebo odvetvia a s cieľom zabezpečiť účinnosť 
takýchto mechanizmov by sa mala zabezpečiť účasť zainteresovaných strán. . Tieto 
mechanizmy by mali umožniť zainteresovaným stranám vyjadriť obavy a mali by 
fungovať ako systémy včasného varovania a informovanosti o rizikách. V rámci 
mechanizmov riešenia sťažností by mala existovať možnosť predkladať návrhy, ako 
by mal podnik riešiť riziká. Takisto by mali mať právo navrhnúť primeraný 
prostriedok nápravy, ak sú upozornené na to, že podnik spôsobil škodu alebo k nej 
prispel. 

34. Členské štáty by mali poveriť jeden alebo viaceré vnútroštátne orgány dohľadom nad 
správnym vykonávaním povinností náležitej starostlivosti podnikmi a zabezpečením 
riadneho presadzovania tejto smernice. Tieto vnútroštátne orgány by mali byť 
oprávnené vykonávať primerané kontroly z vlastnej iniciatívy alebo na základe 
prijatých sťažností zainteresovaných strán a tretích strán a ukladať sankcie s cieľom 
zabezpečiť, aby podniky dodržiavali povinnosti stanovené v právnych predpisoch; na 
úrovni Únie by Európska komisia mala zriadiť európsky výbor príslušných orgánov.

35. Opakované porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou 
podnikom, či už úmyselné, alebo z hrubej nedbanlivosti, by malo byť trestným činom.

36. Vnútroštátne orgány sa vyzývajú, aby spolupracovali a vymieňali si informácie s 
národnými kontaktnými miestami OECD pôsobiace v ich krajine.

37. V súlade s hlavnými zásadami OSN by samotné vykonávanie náležitej starostlivosti v 
oblasti ľudských práv nemalo zbavovať podniky zodpovednosti za spôsobenie 
porušovania ľudských práv alebo škôd na životnom prostredí  alebo prispievanie k ich 
vzniku. Existencia dôkladného postupu náležitej starostlivosti však môže podnikom 
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pomôcť predchádzať spôsobeniu ujmy alebo prispeniu k jej spôsobenia.

38. Právo na účinný prostriedok nápravy je medzinárodne uznávaným ľudským právom, 
ktoré je zakotvené v článku 8 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v článku 2 ods. 3 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, a patrí tiež k základným 
právam Únie (článok 47 charty). Ako sa pripomína v hlavných zásadách OSN, štáty sú 
povinné zabezpečiť prostredníctvom súdnych, správnych, legislatívnych alebo iných 
vhodných prostriedkov, aby osoby postihnuté porušovaním ľudských práv v súvislosti 
s podnikaním mali prístup k účinnému prostriedku nápravy. Preto táto smernica 
obsahuje konkrétny odkaz na túto povinnosť v súlade so základnými zásadami a 
usmerneniami OSN o právach na nápravu a odškodnenie obetí hrubého porušovania 
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a závažného porušovania 
medzinárodného humanitárneho práva.

39. Členské štáty by mali zaviesť ďalšie právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby bolo 
možné vyžadovať od podnikov zodpovednosť za škody spôsobené podnikmi, ktoré 
riadia a ktoré v rámci svojej obchodnej činnosti porušili medzinárodne uznávané 
ľudské práva alebo medzinárodne environmentálne normy. Nemali by však niesť 
zodpovednosť, ak môžu preukázať, že vynaložili maximálnu náležitú starostlivosť, 
aby sa vyhli strate alebo škode, alebo že by k škode došlo aj vtedy, ak by bola 
vynaložená všetka náležitá starostlivosť. Členské štáty by mali pri zavádzaní režimov 
zodpovednosti zvážiť prijatie primeraných premlčacích lehôt a zavedenie zásady „platí 
strana, ktorá prehrá spor“.

40. S cieľom zabezpečiť jasnosť, istotu a konzistentnosť postupov podnikov, najmä 
malých a stredných podnikov a mikropodnikov, sa v tejto smernici vyžaduje, aby 
Komisia na základe konzultácií s členskými štátmi a OECD a s pomocou viacerých 
špecializovaných agentúr vypracovala usmernenia. Existuje už niekoľko usmernení o 
náležitej starostlivosti, ktoré vypracovali medzinárodné organizácie a ktoré by 
Komisia mohla použiť ako referenciu pri vypracúvaní usmernení podľa tejto smernice 
osobitne pre spoločnosti EÚ. Okrem všeobecných usmernení, ktorými by sa mohli 
MSP riadiť pri uplatňovaní náležitej starostlivosti vo svojej činnosti, by Komisia mala 
zvážiť vypracovanie usmernení pre jednotlivé odvetvia a poskytovať pravidelne 
aktualizovaný zoznam prehľadov o jednotlivých krajinách s cieľom pomôcť 
spoločnostiam posúdiť riziká ich obchodných činností v danej oblasti. V týchto 
informačných prehľadoch by sa malo uviesť najmä to, ktorý zoznam dohovorov a 
zmlúv spomedzi tých, ktoré sú uvedené v článku 3 smernice, daná krajina ratifikovala.

PRIJALI  TÚTO SMERNICU:

Článok 1 
Predmet úpravy a cieľ

1. Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby podniky pôsobiace na vnútornom trhu plnili svoju 
povinnosť dodržiavať ľudské práva, rešpektovať životné prostredie a dobrú správu vecí 
verejných a aby vo svojich činnostiach a v činnostiach v rámci svojich obchodných vzťahov 
nespôsobovali riziká v oblasti ľudských práv, životného prostredia a dobrej správy vecí 
verejných ani neprispievali k vzniku týchto rizík.
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Na tento účel sa v nej stanovujú minimálne požiadavky, podľa ktorých musia podniky 
identifikovať, ukončiť, zmierniť, monitorovať, zverejniť, riešiť a napraviť riziká v oblasti 
ľudských práv, životného prostredia a správy dobrých vecí, ktoré môžu vyplývať z týchto 
činností, niesť za ne zodpovednosť a predchádzať im. Tieto požiadavky náležitej starostlivosti 
majú prispieť k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, a to prostredníctvom koordinácie záruk 
na ochranu ľudských práv, životného prostredia a dobrej správy vecí verejných.  

2. Ďalším cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby bolo možné vyžadovať od podnikov 
zodpovednosť za ich negatívne vplyvy na ľudské práva, životné prostredie a správu vecí 
verejných v celom ich hodnotovom reťazci. 

3. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ďalšie požiadavky na náležitú 
starostlivosť stanovené v odvetvových právnych predpisoch Únie, najmä v nariadení (EÚ) č. 
995/20108 a nariadení (EÚ) 2017/8219. 

V prípade neprekonateľnej nezlučiteľnosti sa uplatňujú odvetvové právne predpisy.  

4. Táto smernica nebráni členským štátom v tom, aby zachovali alebo zaviedli ďalšie všeobecné 
alebo odvetvové požiadavky na náležitú starostlivosť za predpokladu, že nebudú brániť 
účinnému uplatňovaniu požiadaviek náležitej starostlivosti stanovených v tejto smernici. 

5. Vykonávanie tejto smernice nie je v žiadnom prípade dôvodom na zníženie všeobecnej 
úrovne ochrany ľudských práv alebo životného prostredia. Uplatňuje sa najmä bez toho, aby 
mala vplyv na iné existujúce subdodávateľské zmluvy, zmluvy o vysielaní pracovníkov alebo 
rámce zodpovednosti v dodávateľskom reťazci.

Článok 2 
Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na všetky podniky, ktoré sa riadia právom členského štátu alebo 
sú usadené na území Únie. 

2. Vzťahuje sa aj na podniky s ručením obmedzeným, ktoré sa riadia právom tretej krajiny a 
ktoré nie sú usadené na území Únie, ak pôsobia na vnútornom trhu a predávajú tovar alebo 
poskytujú služby. Podnik, ktorý sa riadi právom tretej krajiny a ktorý nie je usadený na území 
Únie, sa považuje za podnik, ktorý je v súlade s touto smernicou, ak spĺňa požiadavky náležitej 
starostlivosti stanovené v tejto smernici, transponovanej do právnych predpisov členského 
štátu, v ktorom pôsobí. 

3. Členské štáty môžu mikropodniky, vymedzené v smernici 2013/34/EÚ, oslobodiť od 
uplatňovania povinností stanovených v tejto smernici. 

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú 
povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Text s významom pre EHP) 
(Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23).
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti 
náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a 
zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 
19.5.2017, s. 1).
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Článok 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: 

– „náležitá starostlivosť“ je postup, ktorý zaviedol podnik na účely identifikácie, ukončenia, 
prevencie, zmiernenia, monitorovania, zverejnenia, riešenia a nápravy rizík a prevzatia 
zodpovednosti za riziká, ktoré pre ľudské práva vrátane sociálnych a pracovných práv, životné 
prostredie vrátane zmeny klímy a správu vecí verejných predstavujú jeho vlastné operácie, ako 
aj operácie v rámci jeho obchodných vzťahov;  

– „zainteresované strany“ sú jednotlivci a skupiny jednotlivcov, ktorých práva alebo záujmy 
môžu byť dotknuté rizikami v oblasti ľudských práv, životného prostredia a dobrej správy vecí 
verejných, ktoré predstavuje podnik alebo jeho obchodné vzťahy, ako aj organizácie, ktorých 
zákonným účelom je ochrana ľudských práv vrátane sociálnych a pracovných práv, životného 
prostredia a dobrej správy vecí verejných, a zahŕňajú okrem iného pracovníkov a ich zástupcov, 
miestne komunity, pôvodné obyvateľstvo, občianske združenia, odborové zväzy, organizácie 
občianskej spoločnosti a akcionárov podnikov;

– „obchodné vzťahy“ sú sieť vzťahov podniku s obchodnými partnermi a inými subjektmi v 
rámci celého jeho hodnotového reťazca a akýmikoľvek inými neštátnymi alebo štátnymi 
subjektmi, ktoré sú priamo spojené s obchodnými operáciami, produktmi alebo službami 
podniku; 

– „dodávateľ“ znamená všetky obchodné vzťahy, ktoré podniku priamo alebo nepriamo 
poskytujú produkt alebo službu; 

– „subdodávateľ“ znamená všetky obchodné vzťahy, ktoré poskytujú službu alebo vykonávajú 
činnosť potrebnú na uskutočnenie činností iného podniku;

– „hodnotový reťazec“ znamená všetky činnosti, operácie, obchodné vzťahy a investičné 
reťazce podniku v EÚ alebo mimo nej. Hodnotový reťazec zahŕňa subjekty, s ktorými má 
podnik priamy alebo nepriamy obchodný vzťah v dodávateľskej aj odberateľskej časti reťazca 
a ktoré buď a) dodávajú výrobky alebo služby, ktoré sa podieľajú na produkcii vlastných 
výrobkov alebo službách podniku, alebo b) prijímajú výrobky alebo služby od podniku;

– „riziko“ je potenciálny alebo skutočný nepriaznivý vplyv na jednotlivcov, skupiny 
jednotlivcov a iné organizácie vo vzťahu k ľudským právam vrátane sociálnych a pracovných 
práv, k životnému prostrediu a k dobrej správe vecí verejných; 

– „riziko v oblasti ľudských práv“ je akýkoľvek potenciálny alebo skutočný nepriaznivý 
vplyv, ktorý môže narušiť plné uplatňovanie ľudských práv jednotlivcami alebo skupinami 
jednotlivcov vo vzťahu k medzinárodne uznávaným ľudským právam, ktorými sa rozumejú 
minimálne práva vyjadrené v Medzinárodnej listine ľudských práv a nástrojoch OSN v oblasti 
ľudských práv týkajúcich sa práv osôb, ktoré patria k obzvlášť zraniteľným skupinám alebo 
komunitám, ako aj zásady týkajúce sa základných práv stanovené v Deklarácii MOP o 
základných zásadách a právach pri práci, ako aj v Dohovore MOP o slobode združovania a 
účinnom uznávaní práva na kolektívne vyjednávanie, Dohovore MOP o odstránení všetkých 



PR\1212406_2SK.docx 19/31 PE657.191v01-00

SK

foriem nútenej alebo povinnej práce, Dohovore MOP o účinnom zákaze detskej práce a 
Dohovore MOP o odstránení diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a povolaním. Ďalej 
zahŕňajú okrem iného nepriaznivé vplyvy vo vzťahu k iným právam uznaným vo viacerých 
dohovoroch MOP, ako je sloboda združovania, minimálny vek, bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci a rovnaké odmeňovanie, a právam uznaným v Dohovore o právach dieťaťa, Africkej 
charte ľudských práv a právach národov, Americkom dohovore o ľudských právach, 
Európskom dohovore o ľudských právach, Európskej sociálnej charte, Charte základných 
práv Európskej únie a vnútroštátnych ústavách a právnych predpisoch, ktorými sa uznávajú 
alebo vykonávajú ľudské práva;

– „riziko v oblasti životného prostredia“ je akýkoľvek potenciálny alebo skutočný nepriaznivý 
vplyv, ktorý môže dočasne alebo trvalo narušiť právo na zdravé životné prostredie, a to bez 
ohľadu na rozsah, trvanie alebo frekvenciu. Ide okrem iného o nepriaznivé vplyvy na klímu, 
udržateľné využívanie prírodných zdrojov a biodiverzitu a ekosystémy. K takýmto rizikám patrí 
zmena klímy, znečistenie ovzdušia a vody, odlesňovanie, strata biodiverzity a emisie 
skleníkových plynov; 

– „riziko v oblasti správy vecí verejných“ je akýkoľvek potenciálny alebo skutočný nepriaznivý 
vplyv na dobrú správu vecí verejných krajiny, regiónu alebo územia. K takýmto rizikám patrí 
okrem iného nedodržanie usmernení OECD pre nadnárodné podniky, konkrétne kapitoly VII o 
boji proti úplatkárstvu, žiadaniu úplatkov a vydieraniu, a zásad Dohovoru OECD o boji proti 
podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, 
ako aj prípady korupcie a úplatkárstva, keď podnik uplatňuje neprimeraný vplyv na verejných 
činiteľov alebo im poskytuje neprimerané peňažné výhody, aby získal výsady alebo 
nespravodlivé priaznivé zaobchádzanie v rozpore so zákonom, a to aj v prípadoch, keď je 
podnik nepatrične zapojený do miestnych politických činností, poskytuje nezákonné príspevky 
na kampane a nedodržiava platné daňové právne predpisy.   

Článok 4
Stratégia náležitej starostlivosti

1. Členské štáty stanovujú pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby podniky pri svojich operáciách a 
v rámci svojich obchodných vzťahov vykonávali náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o riziká v 
oblasti ľudských práv, životného prostredia a správy vecí verejných. 

2. Podniky priebežne identifikujú a prostredníctvom vhodnej metodiky monitorovania 
posudzujú, či ich operácie a obchodné vzťahy nespôsobujú riziká v oblasti ľudských práv, 
životného prostredia alebo správy vecí verejných, ani k nim neprispievajú.

3. Ak podnik dospeje k záveru, že nespôsobuje riziká, ani k nim neprispieva, uverejní v tomto 
zmysle vyhlásenie vrátane svojho posúdenia rizika, ktoré sa preskúma v prípade vzniku nových 
rizík alebo v prípade, že podnik nadviaže nové obchodné vzťahy, ktoré môžu predstavovať 
riziká.

4. Ak podnik identifikuje riziká, vypracuje stratégiu náležitej starostlivosti. V stratégii náležitej 
starostlivosti sa:

i) špecifikujú riziká, ktoré podnik identifikoval ako pravdepodobne prítomné v jeho operáciách 
a v rámci obchodných vzťahov, a mieru ich závažnosti a naliehavosti.
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ii) zverejnia podrobné, relevantné a zmysluplné informácie o hodnotovom reťazci podniku 
vrátane názvov, umiestnení a iných relevantných informácií týkajúcich sa dcérskych 
spoločností, dodávateľov a obchodných partnerov v jeho hodnotovom reťazci;

iii) uvedú politiky a opatrenia, ktoré podnik plánuje prijať s cieľom ukončiť tieto riziká, 
predchádzať im alebo ich zmierňovať; 

iv) zavedie politika prioritizácie pre prípady, keď podnik nie je schopný riešiť všetky riziká 
súčasne. Podniky zvážia úroveň závažnosti a naliehavosti prítomných rizík, ich dosah a rozsah, 
ako aj to, do akej miery môžu byť ich dôsledky nenapraviteľné, a v prípade potreby uplatnia na 
ich riešenie politiku prioritizácie; 

 v) uvedie metodika použitá na vymedzenie stratégie vrátane konzultovaných zainteresovaných 
strán;

5. Podniky vynaložia všetko primerané úsilie na identifikáciu subdodávateľov a dodávateľov v 
celom svojom hodnotovom reťazci. 

6. Podniky uvedú, ako sa ich stratégia náležitej starostlivosti týka ich obchodnej stratégie, ich 
politík vrátane nákupných politík a postupov, a ako sa do nich začleňuje. 

7. Dcérske spoločnosti podniku alebo spoločnosti ovládané podnikom spĺňajú povinnosť 
zaviesť stratégiu náležitej starostlivosti, ak ich materská alebo ovládajúca spoločnosť zahrnie 
do svojej stratégie náležitej starostlivosti. 

8. Podniky vykonávajú náležitú starostlivosť v rámci hodnotového reťazca, ktorá je primeraná 
a úmerná ich osobitným okolnostiam, najmä pokiaľ ide o ich odvetvie činnosti, veľkosť a dĺžku 
ich dodávateľského reťazca, veľkosť podniku, jeho kapacitu, zdroje a pákový efekt. 

9. Podniky prostredníctvom zmluvných doložiek a prijatia kódexov správania zabezpečia, aby 
ich obchodné vzťahy zaviedli a vykonávali politiky v oblasti ľudských práv, životného 
prostredia a správy vecí verejných, ktoré sú v súlade s ich stratégiou náležitej starostlivosti. 

10. Podniky pravidelne overujú, či subdodávatelia a dodávatelia dodržiavajú svoje povinnosti 
podľa odseku 9.  

Článok 5 
Zapojenie odborových zväzov a konzultácie so zainteresovanými stranami 

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky pri vypracúvaní a vykonávaní svojej stratégie 
náležitej starostlivosti uskutočňovali v dobrej viere účinné, zmysluplné a informované 
konzultácie so zainteresovanými stranami, a to spôsobom, ktorý je primeraný ich veľkosti a 
povahe a kontextu ich operácií, pričom zaručia najmä právo odborových zväzov na príslušnej 
úrovni podieľať sa na vypracúvaní a vykonávaní stratégie náležitej starostlivosti v dobrej viere 
s ich podnikom. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli zainteresované strany oprávnené požadovať od podniku, 
aby sa s nimi viedli konzultácie v súlade s podmienkami odseku 1. 
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3. Podnik zavedie účinné ochranné mechanizmy a opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dotknuté 
alebo potenciálne dotknuté zainteresované strany neboli v dôsledku účasti na konzultáciách 
uvedených v odseku 1 nijako ohrozené.

4. Konzultácie s pôvodným obyvateľstvom sa uskutočňujú v súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv vrátane normy slobodného, predchádzajúceho a 
informovaného súhlasu a rešpektovania práva pôvodného obyvateľstva na sebaurčenie. 

5. Pracovníci alebo ich zástupcovia sú informovaní a konzultovaní v súvislosti so stratégiou 
náležitej starostlivosti svojho podniku v súlade so smernicou 2002/14/ES, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve, 
smernicou 2009/38/ES o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady a smernicou Rady 
2001/86/ES, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskeho podniku v súvislosti s účasťou 
zamestnancov na riadení.

6. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že podnik odmietne uskutočniť konzultácie so 
zainteresovanými stranami, nezapojí odbory v dobrej viere alebo primerane neinformuje 
pracovníkov alebo ich zástupcov a nekonzultuje s nimi, mohli zainteresované strany a odbory 
postúpiť vec príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

Článok 6
Zverejnenie a oznámenie stratégie náležitej starostlivosti

1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky zverejnili svoju stratégiu náležitej starostlivosti a 
bezplatne ju sprístupnili, najmä na svojich webových sídlach.

2. Podniky oznámia svoju stratégiu náležitej starostlivosti svojim pracovníkom a obchodným 
vzťahom a jednému z príslušných vnútroštátnych orgánov určených podľa článku 14. 

3. Členské štáty zriadia centralizovanú platformu a zabezpečia, aby podniky na túto platformu 
umiestnili svoje stratégie náležitej starostlivosti alebo vyhlásenie uvedené v článku 4. 

Článok 7
Zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti

Touto smernicou nie sú dotknuté povinnosti, ktoré určitým podnikom ukladá smernica 
2013/34/EÚ, aby do svojich správ o hospodárení zahrnuli nefinančný výkaz vrátane opisu 
politík, ktoré podnik uplatňuje, minimálne v oblasti životného prostredia a sociálnych a 
zamestnaneckých záležitostí, dodržiavania ľudských práv, boja proti korupcii a úplatkárstvu a 
zavedených postupov náležitej starostlivosti. 

Článok 8
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Hodnotenie a preskúmanie stratégie náležitej starostlivosti

1. Podniky aspoň raz ročne vyhodnotia účinnosť a primeranosť svojej stratégie náležitej 
starostlivosti a v prípade potreby ju zodpovedajúcim spôsobom preskúmajú. 

2. Hodnotenie a preskúmanie stratégie náležitej starostlivosti sa vykonáva po konzultácii so 
zainteresovanými stranami a so zapojením odborových zväzov rovnakým spôsobom ako pri 
vypracúvaní stratégie náležitej starostlivosti. 

3. Vo veľkých spoločnostiach sa pri hodnotení a preskúmaní stratégie náležitej starostlivosti 
konzultuje s poradným výborom uvedeným v článku 12.

Článok 9
Mechanizmy podávania sťažností

1. Podniky zavedú mechanizmus podávania sťažností, ktorý bude slúžiť ako systém včasného 
varovania a informovanosti o rizikách, ako aj ako systém nápravy a ktorý umožní všetkým 
zainteresovaným stranám vyjadrovať obavy týkajúce sa existencie rizík v oblasti ľudských 
práv, životného prostredia alebo správy vecí verejných. Členské štáty zabezpečia, aby podniky 
mali možnosť ustanoviť takýto mechanizmus prostredníctvom dohôd o spolupráci s inými 
podnikmi alebo organizáciami.

2. Mechanizmy podávania sťažností musia byť legitímne, prístupné, predvídateľné, bezpečné, 
spravodlivé, transparentné, zlučiteľné s právami a prispôsobiteľné, ako sa stanovuje v kritériách 
účinnosti pre mimosúdne mechanizmy podávania sťažností v zásade 31 hlavných zásad OSN v 
oblasti podnikania a ľudských práv. Umožňujú podávanie anonymných sťažností.

3. Mechanizmus podávania sťažností poskytuje včasné a účinné odpovede zainteresovaným 
stranám, a to v prípadoch varovaní a sťažností, ako aj v prípadoch nápravy.

4. Podniky uverejňujú obavy vyjadrené prostredníctvom mechanizmov podávania sťažností, 
ako aj úsilie o nápravu a pravidelne podávajú správy o pokroku v týchto prípadoch. 

5. Mechanizmy podávania sťažností sú oprávnené predkladať podniku návrhy na riešenie rizík. 

6. Mechanizmy podávania sťažností sa vypracúvajú v partnerstve so zainteresovanými 
stranami, najmä so zástupcami pracovníkov, a budú riadené v spolupráci s nimi. Zástupcom 
pracovníkov sa na plnenie ich povinností v tejto oblasti poskytnú potrebné zdroje, a to aj na 
účely nadviazania vzťahov s odbormi a pracovníkmi v podnikoch, s ktorými má hlavný podnik 
obchodné vzťahy. 

Článok 10 
Mimosúdne prostriedky nápravy

1. Členské štáty zabezpečia, aby podnik, ktorý najmä prostredníctvom svojho mechanizmu 
podávania sťažností zistí, že spôsobil škodu alebo k nej prispel, zabezpečil nápravu alebo pri 
jej zabezpečovaní spolupracoval. 
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2. Nápravu možno navrhnúť prostredníctvom mechanizmu podávania sťažností stanoveného v 
článku 9. 

3. Náprava sa určí po konzultácii s dotknutými zainteresovanými stranami a môže pozostávať 
z jedného alebo viacerých prostriedkov nápravy z tohto neúplného zoznamu: finančná alebo 
nefinančná kompenzácia, opätovné nadobudnutie pozície, verejné ospravedlnenie, vrátenie, 
rehabilitácia alebo príspevok na vyšetrovanie. 

4. Podniky zabránia ďalším škodám prostredníctvom záruk neopakovania.

5. Členské štáty zabezpečia, aby návrh prostriedku nápravy zo strany podniku nebránil 
dotknutým zainteresovaným stranám v začatí občianskeho súdneho konania v súlade s 
vnútroštátnym právom.  

Článok 11
Zodpovednosť za postupy náležitej starostlivosti

1. Členské štáty zabezpečia, aby členovia správnych, riadiacich a dozorných orgánov podniku, 
ktorí konajú v rámci právomocí, ktoré im boli pridelené na základe vnútroštátnych právnych 
predpisov, mali kolektívnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby postup náležitej 
starostlivosti a obchodné rozhodnutia podniku vrátane politík odmeňovania boli v súlade s touto 
smernicou. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade porušenia povinností uvedených v odseku 1 ich 
zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa zodpovednosti aspoň voči podniku 
uplatňovali na členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov podnikov.

Článok 12 
Odborné znalosti v oblasti náležitej starostlivosti 

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal riadiaci orgán podniku potrebnú kvalifikáciu, znalosti a 
odbornosť v oblasti náležitej starostlivosti.

2. Veľké podniky zriadia poradný výbor, ktorého úlohou bude poskytovať poradenstvo 
riadiacemu orgánu podnikov v otázkach náležitej starostlivosti a navrhovať opatrenia na 
ukončenie, monitorovanie, zverejňovanie, riešenie, prevenciu a zmierňovanie rizík. V 
poradných výboroch budú zastúpené aj zainteresované strany a odborníci.

Článok 13
Odvetvové akčné plány v oblasti náležitej starostlivosti

1. Členské štáty môžu podporovať podniky v tom, aby prijali odvetvové akčné plány v oblasti 
náležitej starostlivosti zamerané na koordináciu stratégií náležitej starostlivosti podnikov v 
rámci hospodárskeho odvetvia.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa na vymedzovaní odvetvových akčných plánov v oblasti 
náležitej starostlivosti mali právo podieľať zainteresované strany, najmä odborové zväzy.
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3. Odvetvové akčné plány v oblasti náležitej starostlivosti môže stanoviť jednotný spoločný 
mechanizmus podávania sťažností pre podniky v rámci príslušného rozsahu pôsobnosti. 
Mechanizmus podávania sťažností musí byť v súlade s článkom 9 tejto smernice.   

4. Odvetvové mechanizmy podávania sťažností sa vypracujú v partnerstve so zainteresovanými 
stranami a budú riadené v spolupráci s nimi. 

5. Odborom sa na plnenie ich povinností v tejto oblasti poskytnú potrebné zdroje, a to aj na 
účely nadviazania vzťahov s odbormi a pracovníkmi v podnikoch, s ktorými má hlavný podnik 
obchodné vzťahy.

Článok 14
Dohľad 

1. Každý členský štát určí jeden alebo viac príslušných vnútroštátnych orgánov zodpovedných 
za dohľad nad uplatňovaním tejto smernice, transponovanej do vnútroštátneho práva, a za 
šírenie najlepších postupov náležitej starostlivosti. 

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány určené v súlade s odsekom 1 
boli nezávislé a mali potrebné personálne, technické a finančné zdroje, priestory, infraštruktúru 
a odborné znalosti na účinné vykonávanie svojich povinností.

3. Členské štáty informujú Komisiu o názvoch a adresách príslušných orgánov do [dátumu 
transpozície smernice]. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek zmenách v názvoch 
alebo adresách príslušných orgánov. 

4. Komisia zverejní zoznam príslušných orgánov, a to aj na internete. Komisia tento zoznam 
pravidelne aktualizuje.

Článok 15 
Vyšetrovania týkajúce sa podnikov

1. Príslušné orgány členských štátov majú právomoc vykonávať vyšetrovania s cieľom 
zabezpečiť, aby podniky dodržiavali povinnosti stanovené v tejto smernici. Príslušné orgány sú 
oprávnené vykonávať kontroly podnikov a viesť rozhovory s dotknutými alebo potenciálne 
dotknutými zainteresovanými stranami alebo ich zástupcami.

2. Vyšetrovania uvedené v odseku 1 sa vykonávajú buď na základe prístupu založeného na 
riziku, alebo v prípade, že má príslušný orgán k dispozícii relevantné informácie, aj na základe 
podložených sťažností podaných treťou stranou. 

3. Členské štáty uľahčia tretím stranám podávanie sťažností uvedených v odseku 2 
prostredníctvom opatrení, ako sú formuláre na podávanie sťažností, a zabezpečia, aby sťažnosti 
zostali na žiadosť sťažovateľa anonymné. Členské štáty zabezpečia, aby sa tento formulár 
mohol vyplniť aj elektronicky. 

4. Príslušný orgán informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku vyšetrovania v primeranej 
lehote, najmä ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie alebo koordinácia s iným dozorným orgánom.
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5. Ak na základe opatrení prijatých podľa odseku 1 príslušný orgán zistí nedodržanie tejto 
smernice, dotknutému podniku poskytne primeranú lehotu na prijatie nápravných opatrení. 

6. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že by nedodržanie tejto smernice mohlo viesť k 
nenapraviteľnej škode, mohol príslušný orgán nariadiť dotknutému podniku, aby prijal 
predbežné opatrenia, alebo nariadiť dočasné pozastavenie činností.

7. Členské štáty stanovia sankcie v súlade s článkom 19 pre podniky, ktoré v stanovenej lehote 
neprijmú nápravné opatrenia. 

8. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány viedli záznamy o kontrolách 
uvedených v odseku 1, v ktorých uvedú najmä ich povahu a výsledky, ako aj záznamy o 
akomkoľvek oznámení o nápravných opatreniach prijatých v zmysle odseku 5. 
 
9. Záznamy o kontrolách uvedených v odseku 1 sa uchovávajú aspoň päť rokov.

Článok 16
Usmernenia

1. S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť a istotu pre podniky, najmä malé a stredné podniky a 
mikropodniky, ako aj konzistentnosť ich postupov Komisia po porade s členskými štátmi a 
organizáciou OECD a s pomocou Agentúry pre základné práva, Európskej environmentálnej 
agentúry a Európskej agentúry pre malé a stredné podniky uverejní všeobecné nezáväzné 
usmernenia pre podniky o tom, ako najlepšie plniť povinnosti náležitej starostlivosti stanovené 
v tejto smernici. Tieto usmernenia budú obsahovať praktický návod, ako možno uplatňovať 
zásady proporcionality na povinnosti náležitej starostlivosti v závislosti od veľkosti a odvetvia 
podniku. Usmernenia sa zverejnia najneskôr 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

2. Komisia môže po porade s členskými štátmi a organizáciou OECD a s pomocou Agentúry 
pre základné práva, Európskej environmentálnej agentúry a Európskej agentúry pre malé a 
stredné podniky vypracovať osobitné nezáväzné usmernenia pre podniky pôsobiace v určitých 
odvetviach.

3. Pri príprave nezáväzných usmernení uvedených v odsekoch 1 a 2 sa náležite zohľadnia 
hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, Tripartitná deklarácia MOP o 
zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky, usmernenie OECD o 
náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného obchodného správania, usmernenia OECD pre 
nadnárodné spoločnosti, usmernenia OECD pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných 
surovín, usmernenia OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce v 
odevnom a obuvníckom sektore, usmernenie OECD v záujme zodpovedného obchodného 
správania pre inštitucionálnych investorov a usmernenie OECD – FAO pre zodpovedné 
poľnohospodárske dodávateľské reťazce.

4. Európska komisia pravidelne aktualizuje informačné listy o jednotlivých krajinách a 
zverejňuje ich s cieľom poskytnúť aktuálne informácie o medzinárodných dohovoroch a 
zmluvách, ktoré ratifikoval každý z obchodných partnerov Únie.  
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Článok 17
Osobitné opatrenia na podporu malých a stredných podnikov a mikropodnikov

1. Členské štáty zabezpečia, aby bol zriadený osobitný portál pre malé a stredné podniky a 
mikropodniky, kde môžu nájsť usmernenia a získať ďalšiu podporu a informácie o tom, ako 
najlepšie plniť svoje povinnosti náležitej starostlivosti.

2. Malé a stredné podniky a mikropodniky sú oprávnené na finančnú podporu na plnenie svojich 
povinností náležitej starostlivosti v rámci programov Únie na podporu malých a stredných 
podnikov a mikropodnikov.

Článok 18 
Spolupráca na úrovni EÚ

1. Komisia zriadi Európsky výbor príslušných orgánov s cieľom uľahčiť koordináciu a 
konvergenciu postupov v oblasti regulácie a dohľadu a monitorovať činnosť príslušných 
vnútroštátnych orgánov.

2. Komisia s pomocou Agentúry Európskej únie pre základné práva, Európskej 
environmentálnej agentúry a Európskej agentúry pre malé a stredné podniky uverejní na 
základe informácií poskytnutých príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a v spolupráci s ďalšími 
odborníkmi z verejného sektora a so zainteresovanými stranami výročnú hodnotiacu tabuľku v 
oblasti náležitej starostlivosti. 

Článok 19
Sankcie

1. Členské štáty ustanovia sankcie za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe 
tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené 
sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2. Členské štáty zabezpečia, aby opakované porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých na 
základe tejto smernice zo strany podniku predstavovalo trestný čin, ak k nemu došlo úmyselne 
alebo z hrubej nedbanlivosti. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, 
aby sa za tieto trestné činy ukladali účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.

Článok 20
Občianskoprávna zodpovednosť

Skutočnosť, že podnik uplatňoval náležitú starostlivosť v súlade s požiadavkami stanovenými 
v tejto smernici, nezbavuje podnik občianskoprávnej zodpovednosti, ktorá mu môže vzniknúť 
podľa vnútroštátneho práva. 

Článok 21
Transpozícia
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1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné 
na dosiahnutie súladu s touto smernicou do [24 mesiacov] odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení 
odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 22
Nadobudnutie účinnosti 

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

****

Okrem návrhu smernice o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov Komisia predloží dva 
doplňujúce návrhy na zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. 
decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach10 
(tzv. nariadenie Brusel I) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 
o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II)11 so zreteľom na nasledujúci navrhnutý text. 

****

10 Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1.
11 Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40. 
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II. ODPORÚČANIA K VYPRACOVANIU NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní 
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (BRUSEL I)

TEXT VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a 

výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 67 ods. 4 a článok 
81 ods. 2 písm. a), c) a e),

so zreteľom na žiadosť Európskeho parlamentu Európskej komisii1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

1. hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011 priniesli 
nový vývoj v diskusii o podnikaní a ľudských právach, 

2. hlavné zásady OSN sú založené na rámci s názvom Chrániť, rešpektovať a 
naprávať a zavádzajú tri piliere, v ktorých je potrebné prijať opatrenia. Prvý pilier 
sa zameriava na povinnosť štátu chrániť pred porušovaním ľudských práv, druhý 
na zodpovednosť podnikov za dodržiavanie ľudských práv a tretí na právo obete 
na účinný prostriedok nápravy v prípade, že boli porušené jej ľudské práva, 

3. v hlavných zásadách OSN sa vo veľkej miere odkazuje na náležitú starostlivosť, 
keďže mechanizmus na uvedenie druhého piliera rámca OSN do praxe a smernica 
xxx/xxxx o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov zavádzajú 
požiadavky náležitej starostlivosti na úrovni Únie pre podniky patriace do rozsahu 
pôsobnosti smernice 2013/34/EÚ,

4. v záujme vykonávania tretieho piliera rámca OSN a uľahčenie prístupu k účinným 
súdnym prostriedkom nápravy pre obete porušovania ľudských práv je potrebné 
zmeniť nariadenie (EÚ) č. 1215/2012,

5. týmto nariadením sa v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 zavádza nový odsek 
5 s cieľom zabezpečiť, aby podniky EÚ mohli niesť zodpovednosť za svoju úlohu 
pri porušovaní ľudských práv v tretích krajinách. Týmto novým ustanovením sa 
rozširuje právomoc súdov členských štátov, ktoré by mohli rozhodovať vo veci 
občianskoprávnych žalôb súvisiacich s podnikaním proti podnikom EÚ z dôvodu 
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porušovania ľudských práv, ktorého sa dopustili ich dcérske spoločnosti alebo 
dodávatelia v tretích krajinách. V tomto poslednom uvedenom prípade ustanovenie 
vyžaduje, aby mal podnik zmluvný vzťah s dodávateľom,  

6. týmto nariadením sa ďalej zavádza nový článok 26a ustanovujúci princíp forum 
necessitatis, ktorý by mal byť podmienený dvoma prvkami, a to rizikom odopretia 
spravodlivosti v tretej krajine, v ktorej došlo k porušeniu ľudských práv, a 
dostatočne úzkou väzbou s dotknutým členským štátom. Tento typ ustanovenia už 
existuje v práve EÚ, napríklad v článku 11 nariadenia č. 650/2012 o dedičských 
veciach a v článku 7 nariadenia č. 4/2009 o vyživovacej povinnosti. Týmto novým 
ustanovením sa súdom členských štátov, ktoré nemajú právomoc podľa žiadneho 
iného ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, výnimočne udeľuje právomoc 
rozhodovať o občianskoprávnych žalobách súvisiacich s podnikaním vo veci 
porušovania ľudských práv, ktoré boli podané proti podnikom usadených v tretích 
krajinách, ktoré sú však súčasťou dodávateľského reťazca podniku EÚ, a to za 
predpokladu, že konanie nemožno primerane začať alebo viesť v tretej krajine, s 
ktorou má vec úzku väzbu. V tomto ustanovení sa ďalej vyžaduje, aby mala vec 
dostatočnú väzbu s členským štátom konajúceho súdu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Zmeny nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o 
právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 
(prepracované znenie)

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 sa mení takto:

1) V článku 8 sa dopĺňa nový odsek 5:

5.  Vo veciach týkajúcich sa občianskoprávnych žalôb súvisiacich s podnikaním vo veci 
porušovania ľudských práv v rámci hodnotového reťazca v rozsahu pôsobnosti 
smernice xxx/xxxx o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov možno podnik 
usadený v členskom štáte žalovať aj v členskom štáte, v ktorom je usadený alebo v 
ktorom pôsobí, ak škodu spôsobenú v tretej krajine možno pripísať dcérskej spoločnosti 
alebo inému podniku, s ktorým má materský podnik obchodný vzťah v zmysle článku 
3 smernice xxx/xxxx o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov. 

2) Vkladá sa nový článok 26a: 

Článok 26a
Pokiaľ ide o občianskoprávne žaloby súvisiace s podnikaním vo veci porušovania 
ľudských práv v rámci hodnotového reťazca spoločnosti so sídlom v Únii alebo 
pôsobiacej v Únii v rozsahu pôsobnosti smernice xxx/xxxx o náležitej starostlivosti a 
zodpovednosti podnikov, ak žiadny súd členského štátu nemá právomoc podľa tohto 
nariadenia, súdy členského štátu môžu vo výnimočných prípadoch vo veci rozhodovať, 
ak si to vyžaduje právo na spravodlivý proces alebo právo na prístup k spravodlivosti, 
najmä: a) ak konanie nie je možné alebo sa nemôže účinne začať alebo viesť v treťom 
štáte, ktorý má so sporom úzku väzbu; alebo b) ak rozsudok vo veci žaloby vydaný v 
tretom štáte by nebolo možné na základe právneho poriadku členského štátu konajúceho 
súdu v tomto štáte uznať a vykonať, pričom jeho uznanie a výkon sú nevyhnutné z 
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hľadiska uspokojenia práv žalobcu, a spor má dostatočnú väzbu s členským štátom 
konajúceho súdu.

III. ODPORÚČANIA K VYPRACOVANIU NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 864/2007 Z 11. JÚLA 2007 O ROZHODNOM 
PRÁVE PRE MIMOZMLUVNÉ ZÁVÄZKY (RÍM II)

TEXT VYŽIADANÉHO NÁVRHU

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné 

záväzky (Rím II)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 67 ods. 4 a článok 
81 ods. 2 písm. a) a c),

so zreteľom na žiadosť Európskeho parlamentu Európskej komisii1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

1. riadne fungovanie vnútorného trhu si v záujme lepšej predvídateľnosti výsledku 
sporov vyžaduje istoty, pokiaľ ide o rozhodné právo a voľný pohyb súdnych 
rozhodnutí, aby kolízne normy v členských štátoch určovali použitie rovnakého 
vnútroštátneho právneho poriadku bez ohľadu na členský štát, v ktorom súd vo veci 
koná, 

2. na tento účel Únia prijala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 
z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II),

3. v nariadení Rím II sa v článku 4 ods. 1 ustanovuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého 
je rozhodným právom pre mimozmluvný záväzok vyplývajúci z civilného deliktu 
právny poriadok krajiny, na území ktorej vznikla škoda, bez ohľadu na to, na území 
ktorej krajiny došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila škodu, a bez ohľadu na to, na 
území ktorej krajiny alebo krajín nastali nepriame následky takejto skutočnosti,

4. uplatňovanie všeobecného pravidla uvedeného v článku 4 ods. 1 nariadenia Rím II 
môže viesť k značným problémom u žalobcov, ktorí sú obeťami porušovania 
ľudských práv, najmä v prípadoch, keď sú spoločnosti veľkými nadnárodnými 
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spoločnosťami pôsobiacimi v krajinách s nízkymi normami v oblasti ľudských práv, 
kde je pre nich takmer nemožné získať primeranú kompenzáciu. Nariadenie Rím II 
však napriek tomu, že obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa určitých odvetví 
vrátane environmentálnych škôd, neobsahuje žiadne osobitné ustanovenie týkajúce sa 
žalôb súvisiacich s podnikaním vo veci porušovania ľudských práv,

5. v záujme nápravy tejto situácie by sa nariadenie Rím II malo zmeniť tak, aby 
obsahovalo osobitné ustanovenie o voľbe práva pre občianskoprávne žaloby súvisiace 
s podnikaním vo veci porušovania ľudských práv, ktorého sa dopustili spoločnosti EÚ 
v tretích krajinách, čo by umožnilo žalobcom, ktorí sú obeťami porušovania ľudských 
práv, ktorého sa údajne dopustili podniky pôsobiace v Únii, zvoliť si právo s 
vysokými normami v oblasti ľudských práv. Do nariadenia (ES) č. 864/2007 by sa 
preto mal vložiť nový článok 26a s cieľom umožniť obetiam porušovania ľudských 
práv v súvislosti s podnikaním vybrať si medzi právnym poriadkom krajiny, v ktorej 
vznikla škoda (lex loci damni), právnym poriadkom krajiny, v ktorej došlo ku 
skutočnosti, ktorá spôsobila škodu (lex loci delicti commissi), a právom miesta, kde je 
žalovaný podnik usadený, alebo, ak nemá sídlo v členskom štáte, miesto, kde pôsobí,  

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o 
rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II)

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 864/2007 sa mení takto:

(1) Vkladá sa tento článok:

Článok 6a

Žaloby súvisiace s podnikaním vo veci porušovania ľudských práv

Pokiaľ ide o občianskoprávne žaloby súvisiace s podnikaním vo veci porušovania ľudských 
práv v rámci hodnotového reťazca podniku usadeného v členskom štáte Únie alebo pôsobiaceho 
v Únii v oblasti pôsobnosti smernice xxx/xxxx o náležitej starostlivosti a zodpovednosti 
podnikov, rozhodným právom pre mimozmluvný záväzok vyplývajúci z utrpenej škody je 
právo určené podľa článku 4 ods. 1, pokiaľ sa osoba žiadajúca o náhradu škody nerozhodne 
založiť svoj nárok na práve krajiny, v ktorej k príčinnej udalosti došlo, alebo na práve krajiny, 
v ktorej je usadený materský podnik, alebo ak tento podnik nie je usadený v členskom štáte, na 
práve krajiny, kde podnik pôsobí.


